
 
  

 
 
 
 
 

 
Canllawiau ymgeisio am swydd BAVO 

 
Darllenwch y nodiadau hyn yn ofalus cyn llenwi'r ffurflen gais.  
 

Cyflwyniad  

Mae'r nodiadau hyn yn cael eu darparu i helpu i lenwi'r ffurflen gais am swydd gyda BAVO. 

Bydd eich ffurflen gais yn rhoi i ni yr unig wybodaeth y byddwn yn eu defnyddio wrth 

benderfynu p'un ai i eich gwahodd am gyfweliad. Bydd Rhestr Fer yn cael ei wneud gan y 

panel dethol, a fydd yn perthnasu'r wybodaeth a ddarperir gennych at y gofynion a nodir yn y 

fanyleb person, a'r dyletswyddau a nodir yn y swydd-ddisgrifiad.  

 
Os gwelwch yn dda cadw mewn cof y pwyntiau canlynol:  
 

• Mae'n hanfodol eich bod yn llenwi pob rhan o'r ffurflen gais yn llawn. Os gwelwch yn 
dda yn ei wneud Ddim defnyddio papur ychwanegol i ateb y cwestiynau;  
 

• Os gwelwch yn dda yn ei wneud NID anfon CV, nac ffôn BAVO am ragor o wybodaeth;  
 

• Defnyddiwch inc du neu deipysgrif - i gynorthwyo llungopïo.  
 
Nodwch na fydd tudalen flaen y ffurflen gais yn cael ei defnyddio wrth ddewis ymgeiswyr i'w 
cyfweld, ni fydd yn cael ei gyfeirio at nes bod rhestr o ymgeiswyr am gyfweliad wedi'i ddewis.  
 

Adran A  
 

Mae'n ddefnyddiol i gael y ddau eich cartref a'ch rhif ffôn yn ystod y dydd fel y gallwn gysylltu 

â chi yn gyflym os ydych ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad neu a ddewiswyd ar gyfer y swydd.  

 

Os gwelwch yn dda dim ond rhoi eich rhif ffôn gwaith (os yn berthnasol) os ydych yn fodlon i 

ni gysylltu â chi yn y gwaith. ond yn cael ei gofyn am eirda os cynigir y swydd, oni bai eich 

bod yn nodi fel arall.  

 

Gwnewch yn siŵr, wrth ddewis canolwyr, eu bod yn adnabod yn ddigon da i roi barn lawn am 

eich galluoedd yn unol â'r fanyleb person a'r disgrifiad swydd.  

 

Rhowch enw, cyfeiriad a statws dau ganolwr sy'n fodlon ac yn gallu darparu geirda ar eich 

rhan. Dylai un ohonynt fod eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar (oni bai nad ydych 

wedi gweithio o'r blaen) ac un arall sy'n gallu disgrifio eich addasrwydd ar gyfer y swydd hon.  



Adran B  
 

Rhowch yr holl wybodaeth berthnasol am eich addysg o 11 oed ac unrhyw gyfleoedd 

addysgol yr ydych wedi'u cymryd i fyny ers gadael yr ysgol, ee ailsefyll arholiadau fel oedolyn, 

cyrsiau hyfforddiant proffesiynol, gradd neu gyrsiau eraill. Dylech gynnwys enw'r sefydliad.  

 
Rhowch fanylion eich cyflogaeth presennol a blaenorol. Gallai hyn gynnwys cyflogedig neu 

waith di-dâl. Nodwch pa swydd yr ydych gynhaliwyd a disgrifiad byr o'r prif ddyletswyddau. 

  

Sgiliau / gwybodaeth  

Dangoswch sut yr ydych yn bodloni'r gofynion a nodir yn y fanyleb person a'r disgrifiad swydd.  

Mae'n bwysig eich bod yn ateb y cwestiwn hwn yn llawn, ond yn gryno, gan y bydd hyn yn  

penderfynu a ydych yn cael eu dewis ar gyfer cyfweliad.  

 

Cwblhewch bob adran yn y ffurflen gais ac arwyddo'r ffurflen.  
 

Collfarnau troseddol 

O dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, mae unigolyn sydd wedi cael gall euogfarn (au), 

gyda rhai eithriadau, yn cael caniatâd i drin y gollfarn fel pe nad yw hi byth wedi digwydd..Os 

oes gennych euogfarn a ydych yn ansicr ynghylch a cael ei wario neu nad oes offeryn ar-lein 

y gallwch ei ddefnyddio ar www.disclosurecalculator.org.uk neu www.unlock.org.uk  

 

Ffurflen monitro cyfle cyfartal  

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi'r ffurflen hon, gan y bydd yn helpu yn y gwaith o  

weithredu BAVO Cyfleoedd Cyfartal polisi recriwtio. Os gwelwch yn dda dychwelyd gyda'ch  

ffurflen gais. Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei ystyried fel rhan 

o'ch cais am y swydd hon.  

 

Iechyd ac anabledd  

Rhowch fanylion unrhyw faterion yr ydych yn teimlo y dylai BAVO wybod amdanynt, a allai 

effeithio ar eich gallu i wneud y gwaith - er enghraifft, yr angen am gymhorthion ac 

addasiadau. Ni fydd hyn yn amharu ar eich cais mewn unrhyw ffordd. 
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